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Inngangur 
Rekstrarhandbók fyrir vefsíðuna sendibílartilleigu.is, hér er farið yfir allt sem vita þarf til 
þess að reka og viðhalda sendibílartilleigu.is. Kerfið er útskýrt með yfirlitsmynd, farið er í 
hvernig fengin er aðgangur að kerfinu svo hægt sé að viðhalda og þróa það nánar, 
uppsetning kerfisins er skýrð, hvernig því er skipt upp í mismunandi umhverfi og hvernig 
þessi umhverfi nýta sér umhverfisbreytur.  
Kerfið notar þrjár utanaðkomandi þjónustur sem eru Heroku, Mlab og GitHub og farið er 
í hvernig kerfið nýtir sér þessar þjónustur og hvernig á að vinna með þær. 
Útskýrt er hvernig prófanir eru gerðar og hvað er notað til að prófa, einnig er útskýrt 
hvernig kerfið nýtir sér samfellda samþættingu til þess að auka framleiðni og minnka 
möguleika á mistökum og villum. Seinast er farið í hvernig kóðanum er hagað í bæði 
bakenda og framenda og hvaða nafnavenjur og casing er notað svo nýr aðili geti komið 
að kerfinu og hafist handa við þróun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yfirlitsmynd af kerfi 
Hér fyrir neðan má sjá yfirlitsmynd af kerfinu eins og það er uppsett í dag. Um er að 
ræða einn MongoDB gagnagrunn sem inniheldur öll gögn fyrir kerfið. Kerfinu er svo 
skipt upp í tvö Heroku öpp, eitt sem keyrir alla React virkni bæði fyrir notendur og 
starfsmenn og hitt sem keyrir NodeJs bakenda sem sér um öll samskipti á milli kerfa 
með API skeytum og talar við MongoDb gagnagrunninn með Mongoose. 
 

 
 



Aðgangur 
Til þess að fá aðgang að kerfinu svo hægt sé að gera breytingar og sjá um rekstur þess 
þarf að gefa notanda aðgang inná bæði Github verkefnin og aðgang að Heroku 
öppunum sem eru fjögur í heildina. Tvö fyrir Framenda TEST og PROD og svo tvö fyrir 
bakenda TEST og PROD líka. MongoDB  gagnagrunnurinn sem hýstur er hjá Mlab er 
búinn til útfrá Heroku appinu svo aðgangur að Heroku appinu veitir líka aðgang inná 
grunninn. 

Uppsetning 
Verkefninu er skipt upp í þrjú umhverfi þ.e. DEV, TEST og PROD þetta hjálpar með 
öryggi fyrir forritara og þá sem koma að þróun á hugbúnaðinum og kemur í veg fyrir að 
gerðar séu breytingar á kerfi sem er í keyrslu og opið almenningi.  

Umhverfisbreytur (Environmental variables) 
 
Til þess að skipta þessum kerfum upp og passa að hvert og eitt kerfi sé bara að tala við 
viðeigandi þjónustur, t.d. að DEV umhverfið tali ekki við PROD gagnagrunninn, er notast 
við svokallaðar umhverfisbreytur og viðeigandi slóðir og upplýsingar settar þar inn fyrir 
hvert umhverfi. Umhverfisbreytur eru breytur sem eiga við um hvert umhverfi og eru þær 
annaðhvort settar upp í .Env skrá ef keyra á upp verkefnið locally eða þær eru settar inn 
í stillingar fyrir hvert app í Heroku. 

Umhverfin 
DEV umhverfið er uppsett locally á vél hvers og eins forritara og þar getur hann gert 
breytingar án þess að það hafi áhrif á neitt nema hans eigin kerfi. DEV umhverfið talar 
við sama gagnagrun og TEST umhverfið nema að unnið er að stórri breytingu þá er 
settur upp nýr gagnagrunnur í mlab og viðeigandi breytingar gerðar á .Env skránni. 
Útgáfur á DEV eru mjög örar og þróun er hröð þar. 
 
TEST umhverfið er umhverfi sem á að líkjast raunkerfinu eins mikið og hægt er. TEST 
umhverfið er notað til þess að fá aðra en þá sem koma að forritun til þess að prófa. 
Útgáfur á TEST eru yfirleitt undanfari útgáfu á raunkerfið eða PROD, þar sem ný 
uppfærsla er prófuð í heild sinni og ef allar prófanir bæði sjálfvirkar prófanir og notenda 
prófanir ganga upp er sú útgáfa gefin út á raunkerfið. 



 
PROD umhverfið er svo notað til að hýsa og halda utan um raunkerfið. Eingöngu má 
gefa út á PROD ef allar prófanir gengu upp á TEST umhverfinu. 
 

Heroku 
Heroku er notað til þess að hýsa TEST og PROD umhverfin fyrir verkefnið. TEST 
umhverfið keyrir á tveimur hobby dynos, eitt fyrir framenda og annað fyrir bakenda. 
Vefurinn er ekki kominn í loftið og því er ekkert inná PROD eins og er en þegar vefurinn 
verður gefin út verður bæði framendinn og bakendinn settur upp á hobby dyno og fylgst 
vel með notkun og álagi og ef það ræður ekki við álagið þarf að uppfæra í öflugri dyno. 

Mlab (MongoDB) 
Mlab hýsir MongoDB gagnagrunnana fyrir verkefnið og er TEST grunnurinn frír sandbox 
grunnur sem leyfir 500mb af gögnum og ekkert backup og það dugar vel fyrir TEST 
umhverfið. Þegar vefurinn verður gefin út þá verður byrjað á því að setja upp nýjan 
MongoDB grunn fyrir PROD umhverfið sem bíður uppá að taka afrit að lágmarki einu 
sinni á dag og með aðeins meira gagnamagn. Það verður byrjað með lítinn gagnagrunn 
og hann svo stækkaður eins og þarf en það er ekki mikið gagnamagn sem vefurinn 
notar. 

Git 
Notast er við Git fyrir útgáfustjórnun og GitHub til að hýsa kóðann. Hugbúnaðinum er 
skipt upp í tvö verkefni. Eitt verkefnið er fyrir React framendann og hitt fyrir NodeJs 
bakendann. Þessu var skipt upp svo auðvelt væri að gera breytingar á hverjum hluta 
fyrir sig. 
Slóðin á framendann er https://github.com/johannegi/sendibilartilleigu-frontend og slóðin 
á bakendann er https://github.com/johannegi/Sendibilartilleigu-backend 
 

Uppsetning greina á Git 
Master greinin í verkefninu er fyrir TEST umhverfið og þegar vinna á að breytingu í 
kerfinu er búin til sér grein fyrir það og unnið er á þeirri grein locally á tölvu forritarans. 
Hér er verið að vinna í DEV umhverfinu. Þegar búið er að vinna að breytingu er þessari 
grein merge-að við master og þá er breytinginn komin á TEST umhverfið. Það er ekki 

https://github.com/johannegi/sendibilartilleigu-frontend
https://github.com/johannegi/Sendibilartilleigu-backend


sér grein fyrir PROD heldur er TEST promote-að yfir í PROD í Heroku þegar talið er að 
breytingarnar á TEST séu tilbúnar til útgáfu. 

Prófanir og samfelld samþætting (continuous 
integration) 
 
Mocha og Chai er notað til þess að skrifa einingaprófanir (unit test) fyrir NodeJS 
bakendann. Reynt er að skrifa prófanir fyrir eins mikið og hægt er um leið og einhverju 
nýju er bætt við kerfið. Ef villa kemur upp skal skrifa próf fyrir þessa villu svo hún komi 
ekki aftur upp seinna. 
 
Fyrir samfellda samþættingu er notast við Travis. Travis keyrir allar einingaprófanir fyrir 
okkur um leið og nýjum kóða er ýtt inná eitthverja grein á GitHub og ef eitthverjar villur 
koma upp fá þeir sem hafa aðgang að Git-inu tölvupóst um að villa sé í nýjasta 
kóðanum. Einnig ef villa kemur upp þegar nýjum kóða er ýtt inná Master greinina þá 
sækir Heroku ekki þá útgáfu og keyrir upp útaf villunni. Þannig er búið að minnka líkur á 
að brotin kóði komist í enda útgáfu. 
 
Fyrir React framendann eru ekki skrifaðar einingaprófanir heldur eru allar prófanir þar 
gerðar handvirkt, þess vegna er mjög mikilvægt að setja nýjungar inná TEST umhverfið 
og fá notendur til þess að prófa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Högun á kóða 

Bakendi 
Bakendi er unnin í NodeJS og er allur kóði skrifaður í Javascript, núverandi teymi hefur 
aðalega notast við Visual Studio Code sem ritvinnslu forrit en engar kröfur eru hvaða 
ritvinnslu forrit er notað. 
 

Högun bakenda 
Bakendanum er skipt upp í þrjú lög 

1. Endapunktar (routes) 
a. Allir endapunktar sem hægt er að tengjast 

2. Þjónustulag (service- layer) 
a. Flest virkni í bakendanum unnin hér 

3. Gagnalag 
a. Tenging við MongoDB gagnagrunnin 
b. MongoDB schemas  

 

Nafnavenjur og Casing 
Til þess að hafa kóðann sem skýrastan er nauðsynlegt að hafa lýsandi nöfn á öllum 
skrám, klösum, föllum og breytum. Skráarheiti, Breytur og föll notast við Camel-casing 
en klasar notast við Pascal-casing. Til dæmis ef við þurfum að sækja upplýsingar 
varðandi bókanir er búin til skrá sem geymir routes fyrir bókanir og hún skírð 
bookingRoutes.js. Einnig þarf að búa til service klasa og hann yrði þá skírður 
BookingService og undir honum eru föll eins og getAllBookings().  

Framendi 
Framendi er skrifaður í React og er þá líka í javascript, Núverandi teymi hefur aðalega 
notast við Visual Studio Code sem ritvinnslu forrit en engar kröfur eru hvaða ritvinnslu 
forrit er notað. Forritið er brotið upp í marga components og reynt var að hafa möppu 
strúktur sem skýrastan. Til dæmis er mappa sem heitir Admin undir Components þar 
sem allir componentar sem tengjast bakenda fara í. 



Nafnavenjur og Casing 
Hér er líka notað mjög lýsandi nöfn á öllum skrám, klösum, föllum og breytum til þess að 
kóðin sé sem skýrastur. 
Þegar nýtt React verkefni er búið eru ákveðnar nafnavenjur og casing núþegar til staðar 
svo ákveðið var að nota þær. Nöfn á skrám og klasar eru með Pascal-casing til dæmis 
Main.js og klasinn inní þeirri skrá heitir þá Main. Föll og breytur eru með Camel-casing 
eins og default föll í React componentDidMount() og breytu heiti eins og 
nameToDelete 


